Tolna Megyei Önkormányzat szerződései 2019
A szerződést kötő
felek neve

A szerződés
megnevezése
(típusa)

A szerződés tárgya

1.

ALDOR Építőipari
és Kereskedelmi
Kft.

megbízási
szerződés

2.

Green Pi Kft.

tervezési szerződés
1. sz. módosítása

3.

Green Pi Kft.

tervezési szerződés
2. sz. módosítása

4.

Beszerző Iroda Bt.

megbízási
szerződés

közbeszerzési szakértői tevékenység
Sió 3. projekt megvalósítása

5.

Beszerző Iroda Bt.

megbízási
szerződés
1. sz. módosítás

közbeszerzési szakértői tevékenység
mód.: egyes rendelkezések,
kifejezések pontosítása

6.

Diversitas Központ
Elemző és Fejlesztő
Kft.
Diversitas Központ
Elemző és Fejlesztő
Kft.

vállalkozási
szerződés

8.

Diversitas Központ
Elemző és Fejlesztő
Kft.

vállalkozási
szerződés
2. sz. módosítás

9.

Teqtos Kft.

7.

10. Steiner Viktor
Ferenc e.v.
Kadarkanet
Médiaszolgáltató

műszaki ellenőri feladatok ellátása
a TOP-1.2.1-2016-TL1-2017-00001
számú Sió 3 projekt kapcsán
kerékpárút kialakítására
vonatkozóan
teljesítési részhatáridők módosítása,
új OTrT elfogadása, a támogatási
szerződés mód., a támogatott
tevékenység végső határidejének
meghosszabbítása
a környezeti vizsgálat dokumentáció,
illetve Tolna megye területrendezési
terve módosításának elkészítése,
dokumentálása, egyeztetési
eljárásaiban és a jóváhagyása során
való közreműködés
mód.: teljesítési részhatáridők
módosítása

A szerződés
ÁFA nélkül
számított
értéke
1.100.000,-Ft

A szerződés
időtartama
2019.01.16.2021.07.31.

2018.06.19.2019.11.30.

2018.06.192020.01.10.

2.450.000,-Ft

2019.03.192020.12.31.

szakmai tanácsadói szolgáltatás az
EFOP-1.6.3-17-2017-00012
projektben
szakmai tanácsadói szolgáltatás az
EFOP-1.6.3-17-2017-00012
projektben
teljesítési határidők, számlázás
szakmai tanácsadói szolgáltatás az
EFOP-1.6.3-17-2017-00012
projektben
vállalkozási díj egyes rendelkezései

6.500.000,-Ft

2019.09.302021.03.31.

vállalkozási
szerződés

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001,
00002, 00003, 00004, 00005 helyi
cselekvési terv elkészítése a
Bonyhádi, Dombóvári, Szekszárdi és
Tolnai, Tamási és Paksi járás
területén

2.960.000,-Ft

2019.05.232019.06.30.

vállalkozási
szerződés
2. sz. módosítás

teljesítési határidő módosítása

vállalkozási
szerződés
1. sz. módosítás
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11. B6 Építész Iroda,

tervezési szerződés

kerékpárút és híd tanulmány
terveinek elkészítése a TOP-1.2.116-TL1-2019-00001 számú
"Szárazföldön és vízen a Sió mentén
4. ütem" című projekt keretében

1.900.000,-Ft

2019.08.232019.09.30.

12. Flat-comp Kft.

adásvételi
szerződés

informatikai eszközök, valamint
fényképezőgép és tartozékainak
beszerezése a „Helyi identitás és
kohézió erősítése Tolna megye 8
településének irodalmi,
képzőművészeti és zenei
hagyományainak visszatanításával”
című elnyert pályázat megvalósítása
keretében
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002.
számú projekt megvalósítása

1.880.200,-Ft

2019.04.182019.05.15.

13. Dialogue Creatives

vállalkozási
szerződés

„Kincses Tolna megye” – Tolna
megyei értékfilm és vágatainak
elkészítése a Bonyhádi járás
területén

2.960.000,-Ft

2019.11.192020.05.15.

2.960.000,-Ft

2019.11.192020.05.15.

2.960.000,-Ft

2019.11.192020.05.15.

2.960.000,-Ft

2019.11.192020.05.15.

2.960.000,-Ft

2019.11.192020.05.15.

Tervező és Vállalkozó Bt.

Kft.

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001.
Megyei identitás erősítése projekt
keretében
14. Dialogue Creatives
Kft.

vállalkozási
szerződés

„Kincses Tolna megye” – Tolna
megyei értékfilm és vágatainak
elkészítése a Dombóvári járás
területén

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002.
Megyei identitás erősítése projekt
keretében
15. Dialogue Creatives
Kft.

vállalkozási
szerződés

„Kincses Tolna megye” – Tolna
megyei értékfilm és vágatainak
elkészítése a Szekszárdi és Tolnai
járás területén

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003.
Megyei identitás erősítése projekt
keretében
16. Dialogue Creatives
Kft.

vállalkozási
szerződés

„Kincses Tolna megye” – Tolna
megyei értékfilm és vágatainak
elkészítése a Tamási járás területén

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004.
Megyei identitás erősítése projekt
keretében
17. Dialogue Creatives
Kft.

vállalkozási
szerződés

„Kincses Tolna megye” – Tolna
megyei értékfilm és vágatainak
elkészítése a Paksi járás területén

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005.
Megyei identitás erősítése projekt
keretében
18. Diversitas Központ
Elemző és Fejlesztő
Kft.

vállalkozási
szerződés
3. sz. módosítása

szakmai tanácsadói szolgáltatás az
EFOP-1.6.3-17-2017-00012
projektben – mód.: számlázás módja

2019.09.302021.03.31.
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19. ALDOR Építőipari
és Kereskedelmi Kft

megbízási
szerződés 1. sz.
módosítása

20. ALDOR Építőipari
és Kereskedelmi Kft

megbízási
szerződés 1. sz.
módosítása

műszaki ellenőri feladatok ellátása a
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 számú
Sió I. projekt kapcsán (1. részajánlati
kör) teljesítési határidő módosítása
műszaki ellenőri feladatok ellátása a
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 számú
Sió I. projekt kapcsán (2. részajánlati
kör) teljesítési határidő módosítása

2018.12.042022.03.31.
2018.12.042022.03.31.

